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Kolejne dofinansowanie
dla Wołomina

Do grona radnych Marek
dołączył Marek Mielczarek

Kolejne kilometry
sieci już wkrótce

SPRZEDAM DZIAŁKI
 BUDOWLANE 

w miejscowości Rżyska 
(2 km od węzła Radzymin) 

Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024

Dokończenie str. 4

Drugi etap budowy
al. Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie

Blisko 16 mln zł będzie kosztował II 
etap budowy al. Lecha Kaczyńskiego w 
Radzyminie.  Krzysztof Chaciński Bur-
mistrz Radzymina podpisał umowę z 
firmą Grupa Martin sp. z o. o. z Łocho-
wa na realizację tej ważnej inwestycji.

Gmina Radzymin realizuje budowę 
pierwszego odcinka alei Lecha Kaczyń-
skiego, gdzie rozbudowana zostanie ul. 
Przemysłowa na odcinku od ul. Wete-
ranów do ul. Wróblewskiego.  Realizacja 
tego etapu budowy drogi to koszt ok. 19 
mln zł. Dopełnieniem inwestycji będzie 
budowa nowego śladu drogi od ul. Wró-
blewskiego do ul. Mokrej i dalej w kie-
runku ul. Wyszyńskiego, który połączy 
okolice węzła Radzymin Północ na tra-
sie S8 z terenami przemysłowymi w mie-
ście. W ramach zadania został także wy-
budowany fragment ul. Witosa. Na całą 
tę inwestycję gmina pozyskała w sumie 
ponad 20 mln zł dofinansowania.

Władze Wołomina podpisały umowę o dofinansowaniu w wysokości 4 mln zł na 
rozbudowę i budowę drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebu-
dową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą. 

Jest to znaczny zastrzyk finansowy, który przyniesie szybszy rozwój infrastruktu-
ry Wołomina. Dobra współpraca z samorządem województwa mazowieckiego nie-
ustannie wpływa na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Po rezygnacji Pawła Pniewskiego w 
Radzie Miasta Marek pojawił się wa-
kat. Zgodnie z prawem, na jego miejsce 
wchodzi kolejna osoba z listy Komite-
tu Wyborczego Wyborców Burmistrza 
Jacka Orycha w okręgu wyborczym nr 
2. Funkcję radnego objął dziś (24 listo-
pada) Marek Mielczarek. Złożył ślubo-
wanie i od razu przystąpił do pracy w 
radzie miasta.

Marek Mielczarek to przedsiębior-
ca, społecznik i sportowiec (ze szczegól-
nym zamiłowaniem do biegania). Dzia-
ła m.in. w środowisku Markowych Bie-
gaczy oraz Mareckiego Stowarzyszenia 
Gospodarczego. Z wykształcenia jest in-
żynierem transportu. W Markach pro-
wadzi księgarnię. Jest szczęśliwym mę-
żem i ojcem dwójki dzieci.

Przypomnijmy, że w wyniku ostat-
nich przetasowań w Radzie Miasta nową 
przewodniczącą została Agnieszka Lu-
żyńska. Z kolei Paweł Pniewski został 
drugim zastępcą burmistrza Marek.

Tłuszcz

Dzięki świetnej współpracy Gminy Tłuszcz z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także ogromnej pracy i deter-
minacji przedstawicieli gminy oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu została podpisana umowa pożyczki na budowę sie-
ci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tłuszcz. Dokończenie str. 5
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Co? Gdzie? Kiedy?

Sukces pięściarki z Marek
na Mistrzostwach Polski

Mareckie zmagania
11-12 grudnia odbędzie się piąta edycja Mikołajkowego Turnieju Halowego w 

Markach. W zmaganiach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. 
Co należy zatem zrobić, żeby włączyć się do walki o okazały puchar? Odpowiedź 
jest bardzo prosta. Wystarczy zebrać minimum 5 osób i zgłosić swój zespół orga-
nizatorom turnieju.

Wpisowe wynosi 300 zł od druży-
ny. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 
grudnia włącznie pod numerami 530-
720-037 i 505-498-724. Trzy najlepsze 
zespoły otrzymają puchary oraz pamiąt-
kowe medale. Przygotowano również 
nagrody rzeczowe dla najlepszego strzel-
ca, zawodnika oraz bramkarza. 

Dwudniowa rywalizacja odbędzie 
się na nowoczesnej hali sportowej Ma-
reckiego Centrum Edukacyjno-Rekre-
acyjnego przy ul. Wspólnej 40. Patronat 
nad V Mikołajkowym Turniejem Halo-
wym objął Burmistrz Miasta Marki. Wy-
darzenie jest współfinansowane ze środ-
ków pochodzących z budżetu miasta. 
Patronat medialny nad zmaganiami ob-
jęły Wiadomości Powiatu Wołomińskie-
go WWL24 oraz Tuba Marek. Partne-
rami wydarzenia są również Wodociąg 
Marecki, Akademia Sportu Marki i Bur-
gery Nocą. Za organizację odpowiadają 
Mareckie Turnieje Halowe. 

Bieg Andrzejkowy w Wołominie
„Dobra robota!”, „Było super!” – to komentarze, po II Biegu Andrzejkowym w 

Wołominie. 
Takie wydarzenia nie dzieją się same – tworzą je pozytywnie zakręceni ludzie. 

Między innymi Zabiegany Wołomin i jeszcze wielu, wielu ludzi „dobrej woli”.

Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan. Każda spor-
towa impreza to przecież świetna okazja, by szlifować formę do Biegu nad Łąkami. 
Bieg Andrzejkowy po raz kolejny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców. Na trasie biegu spotkało się ponad 200 zawodników!

W Wałbrzychu odbywały się Mi-
strzostwa Polski w boksie. Piękny suk-
ces odniosła na nich Aleksandra Ki-
siel z Marek, która trenuje w klubie Bo-
x-Garda. W kategorii do 70 kg zdobyła 
brązowy medal.

W półfinale uległa na punkty nie byle 
komu – Karolinie Koszewskiej, mistrzy-
ni świata i Europy, a także – jak się póź-
niej okazało - zwyciężczyni tegorocz-
nych mistrzostw kraju.

- Czasem wpadam na salkę Marco-
vii przy Wspólnej, by poboksować. Przy 
okazji widzę zaangażowanie i determi-
nację pani Aleksandry. Jak widać – efek-
ty są doskonałe. Pani Aleksandro, gratu-
lacje! – mówi burmistrz Jacek Orych.
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Nowe radiowozy 
dla tłuszczańskiego Komisariatu Policji

Tunele, autobusy, szkołaKobyłkaUroczystość w mareckim Ratuszu
Burmistrz Jacek Orych zaprosił nie-

zwykłą młodą osobę – Wiktorię Were-
dę, która swoją bohaterską, dorosłą   i 
godną naśladowania postawą pokaza-
ła, że zawsze należy zachować się em-
patycznie i z troską o drugiego człowie-
ka. Wiktoria była uczestniczką przy-
krej sytuacji, jaka dotknęła nieznaną 
jej osobę. Gdyby nie jej natychmiasto-
wa reakcja i pomoc ta osoba nie cieszy-
łaby się już pełnym zdrowiem, a może 
nawet i życiem. Gdy tylko zauważyła, 
że ktoś potrzebuje pomocy podjęła ak-
cję reanimacyjną i zawiadomiła odpo-
wiednie służby. Jej błyskawiczna reak-
cja, opanowanie i zimna krew zasługu-
ją na najwyższe słowa uznania.

Przedstawiciele Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Markach – prezes Marcin 
Brzeziński i wiceprezes, opiekun Mło-
dzieżowej Drużyny OSP - Sebastian Sut 
przekazali na ręce Wiktorii pamiątkowy 
dyplom oraz brązową odznakę Młodzie-
żowej Drużyny Ochotniczej Straży Po-
żarnej.  

- Cieszy nas fakt, że nasza praca nie 
idzie na marne, że udaje się zaszcze-
pić właściwe postawy w młodych lu-
dziach, Będziemy nadal kontynuować 
nasze szkolenia i działania z zakresu na-
uki pierwszej pomocy – podkreślał pre-
zes Marcin Brzeziński.

Na zakończenie spotkania upominek 
i dyplom gratulacyjny wręczył Wiktorii 
burmistrz. Dziękując za bezinteresowną 
pomoc gratulował wzorowej i godnej na-

śladowania postawy.
Podkreślić w tym miejscu warto fakt, 

że w mareckich szkołach i przedszkolach 
publicznych prowadzony jest Program 
Polityki Zdrowotnej „Szpital Ratowni-
ka Cegiełki”. Podczas zajęć dzieci w wie-
ku od 3 do 10 lat uczą się jak zachować 
się w sytuacji, gdy ktoś   potrzebuje po-
mocy, uczą się resuscytacji i innych nie-
zbędnych umiejętności, które mogą ko-

muś uratować zdrowie i życie.
- Zachowanie Wiktorii pokazuje jak 

ważne są szkolenia, jak istotne ćwiczenia 
i obycie w sytuacji kryzysowej. Zapew-
niam, że program, który realizujemy od 
czterech lat będzie nadal kontynuowany. 
Chcemy inwestować w młode pokolenie 
mieszkańców, bo to oni są naszą przy-
szłością – podsumowuje burmistrz Ja-
cek Orych.

Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć razem z wiceprzewodniczącym Rady Miasta 
Kobyłka Zbigniewem Kropiewnickim była w Ministerstwie Infrastruktury z wi-
zytą u ministra Andrzeja Bittela. Rozmawiano o możliwościach pozyskania środ-
ków na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. 

Sprawa w tym przypadku dotyczy 
braku skomunikowania dzielnicy Ma-
ciołki z Warszawą i Wołominem. Roz-
mawiano o przejazdach bezkolizyjnych i 
już dziś jest dobra wiadomość -  w koń-
cu doszło do wyboru najkorzystniejszej 
oferty na budowę wiaduktu w lokalizacji 
Kobyłka Ossów, zaś jeśli chodzi o prze-

targ na tunel – dowiedziano się, że skła-
danie ofert będzie do 29.11.2021. Ogło-
szono też przetarg na zarządzanie i spra-
wowanie nadzoru nad realizacją wiaduk-
tu - termin składania ofert do 16.12.2021

Rozmowa dotyczyła również dofinan-
sowania do budowy nowej szkoły z pro-
gramu Puszczyk.

Zmarła siostra
Beata Regina Mizgier

Miała tyle lat, ile wolnością cieszy się Polska. Siostra Beata Regina Mizgier uro-
dziła się 18 kwietnia 1918 r., gdy jej rodzice wracali z syberyjskiej zsyłki. Lata mło-
dości spędziła na Wileńszczyźnie. W czasie II wojny prowadziła tajne nauczanie, 
była dwukrotnie więziona. Po wojnie wybrała życie zakonne. Przeżyła 103 lata. 
Odeszła 20 listopada.

Była dobrym duchem mareckiej 
wspólnoty sióstr i społeczności szkol-
no-przedszkolnej. Każdy, kto zatrzymu-
je się  na chwilę modlitwy w naszej ka-
plicy, jeszcze do niedawna mógł spo-
tkać siostrę Beatę, która wytrwale modli-
ła się tam, gdy w szkole i przedszkolu tęt-
niło już życie. Spędzała mnóstwo czasu 
na modlitwie i mówiła, że właśnie dzięki 
temu ma tak dużo sił do życia - wspomi-
nają współsiostry z domu Sióstr Rodziny 
Maryi w Markach.

W piątkowe popołudnie przed Ko-
misariatem Policji w Tłuszczu mia-
ło miejsce przekazanie 3 radiowo-
zów- oznakowanego radiowozu Toyo-
ta Corolla wyposażonego w silnik ben-
zynowy oraz napęd hybrydowy, a tak-
że dwóch nieoznakowanych Kia Ceed.

W symbolicznym przekazanie kluczy-
ków uczestniczyli przedstawiciele Policji-  
zastępca komendanta Powiatowego Poli-
cji w Wołominie podinsp. Andrzej Olek-
siak, naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP Wołomin podkom. Marcin 
Zdunek, komendant Komisariatu Policji 
w Tłuszczu nadkomisarz Tomasz Mły-
narczuk oraz policjanci tłuszczańskie-

go Komisariatu, przedstawiciele władz 
samorządowych - zastępca burmistrza 
Tłuszcza Waldemar Banaszek oraz wójt 
Klembowa Rafał Mathiak, a także dzie-
kan Dariusz Skwarski, który dokonał po-
święcenia pojazdów.

Komendant Komisariatu Policji w 
Tłuszczu nadkomisarz Tomasz Mły-
narczuk podziękował samorządom za 
wsparcie w zakupie pojazdów, a tak-
że przekazane środki finansowych na 
wypłatę nagród dla policjantów z oka-
zji Święta Policji. Na zakup pojazdów ze 
środków gminy Tłuszcz wyasygnowano 
środki w wysokości blisko 70 tys. zł.

- Cieszymy się, że trudna praca poli-
cjantów na terenie gminy Tłuszcz, Klem-
bów oraz całego Powiatu Wołomińskie-
go została wzmocniona solidnym sprzę-
tem. Teren, na którym policjanci peł-
nią swoją służbę jest bardzo rozległy, bo-
wiem obejmuje aż dwie gminy, składa-
jące się głównie z terenów wiejskich, za-
tem sprzęt musi być specjalistyczny i nie-
zawodny, aby zawsze mogli dotrzeć tam, 
gdzie są akurat potrzebni. W trosce o 
bezpieczeństwo naszych mieszkańców, 
zawsze staramy się pomagać policji w 
zakupach niezbędnego sprzętu- powie-
dział zastępca burmistrza Tłuszcza Wal-
demar Banaszek.

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofinansowany jest ze środków 

Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 
o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł. 
Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie online 
i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00 
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą 
za pośrednictwem maila.
Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie 
osobistym.
Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl 

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO
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Samorząd

Drugi etap budowy al. Lecha 
Kaczyńskiego w Radzyminie

Mieszkanka 
gminy Wołomin 

plebiscycie 
Polska Times

Dokończenie tekstu ze str. 1
Aleja Lecha Kaczyńskiego, wcześniej 

znana pod roboczą nazwą „Droga Pół-
nocna”, będzie otaczała Radzymin od 
północy i ma docelowo połączyć okoli-
ce węzła Radzymin Północ na trasie S8 
ze strefą przemysłową i wyjazdem z Ra-
dzymina w kierunku Nieporętu, z omi-
nięciem centrum miasta. Całkowita dłu-
gość nowej drogi wynosi ponad 5 km. Na 
całej długości powstanie droga z pełną 
infrastrukturą, odwodnieniem, ciągami 
pieszymi i rowerowymi, oświetleniem, 
zjazdami, kanałem teletechnicznym. Ca-
łość inwestycji dopełnią ronda (aż 6): na 
skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. We-
teranów (rondo już wybudowane), ul. 
Wróblewskiego i Przemysłowej, u zbie-
gu ulic Przemysłowej, Leśnej i al. Lecha 
Kaczyńskiego oraz na skrzyżowaniu tej 
ostatniej z ul. Mokrą, oraz w drugim eta-

pie na skrzyżowaniu Alei Lecha Kaczyń-
skiego z ul. POW oraz ul. Żołnierskiej z 
ul. Wyszyńskiego. Termin zakończenia 
prac zaplanowano na koniec roku 2022.

-  To, co niedawno wydawało się być 
poza naszym zasięgiem, jest już dzisiaj 
realizowane  – mówi, nie kryjąc zado-
wolenia burmistrz Radzymina Krzysztof 
Chaciński. - Korzyści z budowy al. Lecha 
Kaczyńskiego są wielorakie. Najbardziej 
oczywiste to wyprowadzenie z centrum 
miasta większości ruchu samochodowe-
go pomiędzy trasą S8 a strefą przemysło-
wą i wyjazdem na Nieporęt. Takie posu-
nięcie pozwoli realizować bez przeszkód 
plany rewitalizacji śródmieścia Radzy-
mina i tworzenia w nim nowoczesnej 
przestrzeni miejskiej, przyjaznej pieszym 
i życiu społeczno-kulturalnemu. Budowa 
drogi przyczyni się również do rozwoju 
położonych przy niej sołectw.

Budowa ulic Jowisza-Marsa-Saturna w Markach 
bliska zakończenia

Ulica Słoneczna i Łąkowa w Tłuszczu 
zostaną przebudowane

Tymczasowe przejście do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego od 
ulicy Stawowej pozostanie czynne do piątku, 26 listopada, włącznie. Wykonawca 
robót przy Marsa, Jowisza i Saturna rozpoczął wdrażanie stałej organizacji ruchu: 
wymalowano pasy, stawiane są znaki drogowe.

Ciągi piesze i rowerowe są już w peł-
ni drożne, kolejnym etapem będzie prze-
kierowanie ruchu samochodowego na 
nowo wybudowany odcinek drogi. Jest 
to ulica w pełnym standardzie – nie tylko 
z nową nawierzchnią, ale również chod-
nikami, oświetleniem (w tej dziedzinie 
do wykonania tylko został odcinek przy 
Konnych) i drogą rowerową. Ale do mo-
mentu definitywnego zakończenia prac 
tymczasowe przejście dla pieszych przy 
Stawowej (żółte pasy) i ścieżka przy Kon-
nych pozostaną. Natomiast od 27 listo-
pada zaprasza się do korzystania wyłącz-
nie z nowego ciągu komunikacyjnego 
(chodnik i droga rowerowa) wzdłuż ulic 
Marsa i Saturna.

Mistrz z Wołomina
Kamil Wójcik - mistrz Polski Młodzików w boksie 2021 w kategorii 80 kg to wy-

chowanek Klubu Champion Wołomin. Kamila można śmiało określić jako dojrza-
łego, nie tylko mocno uderzającego, ale i mocno stąpającego po ziemi człowieka.

Bo w boksie, jak w każdym innym sporcie trzeba mieć głowę na karku, przemyśla-
ną taktykę i technikę, którą ćwiczy się latami. Kamil ma to wszystko – cały pakiet. W 
zdobyciu umiejętności i w drodze po złoto prowadził go trener Paweł Babicki. Ten mi-
strzowski duet jeszcze nie raz przyniesie radość ze zwycięstwa i sławę dla  gminy Wo-
łomin.

Mieszkańcy os. Słoneczna w Tłusz-
czu wielokrotnie zgłaszali koniecz-
ność modernizacji ulic na tym osie-
dlu. Dziś mamy dla nich świetną wia-
domość!  Zastępca burmistrza Walde-
mar Banaszek podpisał umowę z  To-
maszem Knopikiem właścicielem  fir-
my TIT BRUK Tomasz Knopik z sie-
dzibą w Nowym Miesicie nad Pilicą 
na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sło-
necznej i Łąkowej w Tłuszczu”. 

Wartość inwestycji wynosi 3,85 mln 
zł, z czego aż 2,36 mln zł Gmina pozy-
skała w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dzięki staraniom Bur-
mistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka 
możliwa będzie modernizacja blisko 700 
mb jezdni o szerokości 6 m. W projekcie 
przewidziano budowę chodnika o szero-
kości 2 m oraz ścieżki rowerowej o sze-
rokości 3,5m. Dodatkowo zaprojekto-
wana i wykonana zostanie sieć kanaliza-
cji deszczowej, dzięki czemu droga bę-
dzie w pełni odwodniona. Aby zapewnić 
maksymalny poziom bezpieczeństwa dla 
mieszkańców osiedla, na skrzyżowaniu 

z ulicą W.W. Odrowąża powstanie wy-
niesione skrzyżowanie. Na przykładzie 
tego typu skrzyżowań, które znajdują się 
na terenie gminy wiemy, że rozwiązanie 
przynosi oczekiwany skutek. Kierowcy 
zostają zmuszeni do zdjęcia nogi z gazu, 

co czynią nagminnie na długim odcinku 
prostej drogi narażając w ten sposób pie-
szych na niebezpieczeństwo.

Zadanie będzie realizowane w 2022 
roku.

To drugi tytuł, który w ostatnich 
dniach trafia w ręce mieszkanki woło-
mińskiej gminy.

W plebiscycie Polska Times wyróż-
niono kolejną mieszkankę gminy Wo-
łomin - Agnieszkę Kozę, która głosami 
mieszkańców zyskała tytuł Gospody-
ni Roku województwa mazowieckiego.

Skuteczna i tania reklama!!! 
tel. 694-759-987
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Samorząd

Już wkrótce gminna infrastruktura 
wodna i kanalizacyjna powiększy się o 
kolejne kilometry.  

Budowa sieci wodociągowej będzie 
realizowana w następujących miejsco-
wościach:
•	 Stasinów (1 105,00 m)
•	 Miąse (ul. Ostrowska, Jana Pawła 

II, Zgodna, Kardynała Wyszyń-
skiego, Dworska - 2 227,50 m)

•	 Łysobyki (dwa sięgacze o łącznej 
długości 428,0 m)

•	 Jasienica (w części ulic Lipowej, 
Wiśniowej, Osiedlowej, Przejaz-
dowej i Parkowej o łącznej dłu-
gości 2 449,70 m)

•	 Wólka Kozłowska i Rysie (5 
057,50 m)

•	 Dzięcioły i Wilczeniec (ul. Za-
wilcowa, Piotra Sasina, Grzybo-
wa, Bartnicza, Szarych Szeregów 
o łącznej długości 2 676,00 m)

•	 Kozły (w kierunku m. Zaścienie 
- 471,0 m)

•	 Chrzęsne ( ul. Olszowa, Zamko-
wa, Sulejowska – w części, o łącz-
nej długości 2 381,0 m)

•	 Mokra Wieś (4 590,10 m)
Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie 

wykonana na os. Długa w Tłuszczu o 
długości 10 844 m w ulicach: Żołnierzy 
Wyklętych (dalszy ciąg), Granicznej, Sto-
krotki, Wrzosowej, Leśnej, Dolnej, dalszy 
ciąg ulicy Długiej, Folwarcznej, Łącznej, 
Piekarskiej, Żurawiej, Przelotowej i Prze-
mysłowej.

Ze względu na ogromny zakres prac, 
budowa została podzielona na kilka eta-
pów. Część prac już trwa, a reszta roz-
pocznie się w najbliższym czasie.

Inwestycja jest współfinansowana ze 
środków zewnętrznych pochodzących 
z pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, która jest umarzalna w 50%. 
Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie 
wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki 
w wysokości 10 mln zł na lata 2021-2023 
z przeznaczeniem na budowę sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Pozyskane środków będzie ogrom-
ną szansą dla Gminy Tłuszcz na dalszą 
rozbudowę infrastruktury wodociągo-
wo-kanalizacyjnej, a co za tym idzie set-
ki mieszkańców będą mogły cieszyć się z 
dobrej jakości wody i korzystać ze zbio-
rowego systemu odprowadzenia ścieków 
komunalnych.

Na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce został zrealizo-
wany strategiczny projekt zewnętrzny bezpośrednio związany z celem obronności 
kraju. By móc odpowiedzieć na obawy mieszkańców związane z tą inwestycją, zo-
stała wykonana niezależna opinia ekspercka.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Kolejne kilometry
sieci już wkrótce

Tłuszcz

Ekspertyza dla Zielonki

Podpisanie umowy na budowę centrum 
opiekuńczo - mieszkalnego

Miesiąc temu informowaliśmy Państwa, że Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 058 014 zł na budowę i 
wyposażenie centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Dziś, zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek podpisał umowę z wojewo-
dą mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego. 

Centrum opiekuńczo - mieszkal-
ne w Tłuszczu znajdować się będzie  w 
Tłuszczu przy ul. Szerokiej (os. Borki). 
Powierzchnia całkowita Centrum bę-
dzie wynosić 567,00 m2,. Centrum opie-
kuńczo - mieszkalne będzie zapewnia-
ło wsparcie   14 osobom niepełnospraw-
nym na pobyt dzienny i 6 osobom nie-
pełnosprawnym na pobyt całodobo-
wy. Dla uczestników będą świadczone 
różnorodne i dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych usługi, tj. usłu-
gi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, usługi asystenckie, zajęcia z 
psychologiem, zajęcia ruchowe/rehabi-
litacyjne, zajęcia  logopedyczne, zajęcia 
z arteterapii oraz muzykoterapii, a tak-
że zajęcia kulinarne. Zapewniona będzie 
również pomoc pielęgniarska.

- Dzięki nowej inwestycji wzmoc-
nimy dotychczasowy system wsparcia 
poprzez rozszerzenie usług dla doro-

słych osób niepełnosprawnych ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, a także orzeczeniem. 
Umożliwimy im niezależne, samodziel-
ne i godnego funkcjonowanie na mia-
rę możliwości i potrzeb osób niepełno-
sprawnych, a w razie potrzeby zapew-
nimy także pomoc adekwatną do moż-
liwości wynikających z wieku oraz sta-
nu zdrowia - mówi zastępca burmistrza 
Tłuszcza Waldemar Banaszek

Już w styczniu 2020 r. Burmistrz Mia-
sta Zielonka w odpowiedzi na zanie-
pokojenie inwestycją zgłaszane przez 
mieszkańców, zorganizował spotkanie 
z udziałem inwestora dla osób zaintere-
sowanych sprawą. Mieszkańcy uczest-
niczący w spotkaniu nie otrzymali od-
powiedzi na wszystkie pytania i wątpli-
wości oraz nie uzyskali wystarczających 
wyjaśnień, przede wszystkim w kwestii 
zastosowanych zabezpieczeń inwestycji 
przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. 
W tak trudnej i złożonej sytuacji, by móc 
odpowiedzieć  na zgłaszane wątpliwości 
mieszkańców, niezbędnym stało się po-
zyskanie fachowej i bardzo specjalistycz-
nej wiedzy na temat zabezpieczeń zasto-
sowanych w ramach realizacji inwesty-
cji związanej z obronnością kraju. Bur-
mistrz Miasta, w zakresie swoich kom-
petencji, podjął aktywne próby znale-
zienia  niezależnych ekspertów, którzy 
dokonaliby oceny zarówno posiadanej 
przez Urząd i mieszkańców dokumenta-
cji dotyczącej tej inwestycji, jak również 
opracowania opinii na podstawie dostę-
pu do dokumentacji posiadanej przez 
samego inwestora. Niełatwym zadaniem 
było znalezienie takiego eksperta insty-

tucjonalnego, mimo iż wystąpiono do 
wszystkich podmiotów w kraju mogą-
cych ewentualnie przygotować taką opi-
nię. Warto podkreślić, iż kolejną trudno-
ścią był obowiązek posiadania przez te 
podmioty wymaganych prawem certyfi-
katów dostępu m.in. do tajnej dokumen-
tacji związanej z obronnością naszego 
kraju. Prośby o współpracę zostały skie-
rowane do 17 podmiotów – uczelni tech-
nicznych, uczelni wojskowych, instytu-
tów branżowych. Na prośbę pozytyw-
nie odpowiedział tylko Wojskowy Insty-
tut Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia.

Efektem współpracy Miasta Zielon-
ka z Wojskowym Instytutem Techni-
ki Inżynieryjnej jest opracowana fa-
chowa, branżowa opinia, wskazująca 
na spełnienie norm bezpieczeństwa, co 
ma bezpośredni wpływ na oddziaływa-
nie na obszary zamieszkałe w przypadku 
ewentualnych, nieprzewidzianych zda-
rzeń. Dzięki dostępowi do pełnej doku-
mentacji i dokonywanych pomiarów w 
terenie, eksperci z Wojskowego Insty-
tutu Techniki Inżynieryjnej określili czy 
wszystkie normy w zakresie bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia zostały spełnione.

Trwają prace przy remoncie  
ulicy Miłej w Duczkach!

Prace 
w Duczkach

W ramach inwestycji na odcinku od 
ul. Nowej do ul. Willowej położna zosta-
nie nowa jezdnia asfaltowa, a wzdłuż niej 
powstanie chodnik oraz zjazdy do pose-
sji. Zakończenie tej wartej ponad 600 tys. 
zł inwestycji planowane jest jeszcze na 
ten rok - jeżeli prace zostaną wykonane 
zgodnie z planem to mieszańcy z nowej 
drogi będą mogli zacząć korzystać przed 
świętami. 
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Społeczeństwo

Kobyłkowskie spotkanie w sprawie inicjatyw mieszkańców
Na czym polega organizowanie społeczności lokalnej, jak tworzyć mapę zaso-

bów i potrzeb lokalnych, jaka jest rola takiego działania we wspieraniu inicjatyw 
mieszkańców – nad odpowiedziami na te pytania rozważano podczas piątkowego 
spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.

Seminarium pt. „Organizowanie spo-
łeczności lokalnej w teorii i praktyce- wy-
miana doświadczeń”, w którym wzięły 
udział osoby działające w sferze pomo-
cy społecznej oraz przedstawiciele sa-
morządu zostało zorganizowane przez 
Urząd Miasta Kobyłka, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kobyłce oraz Stowarzysze-
nie Siatkówka w Kobyłce (partner Semi-
narium). Podczas spotkania dyskutowa-
no o organizowaniu społeczności lokal-
nej – dlaczego warto pracować tą meto-
dą, od czego zacząć i jakich narzędzi uży-
wać. Nie mogło zabraknąć tematu po-
święconego ważnej roli organizatora spo-
łeczności lokalnej (OSL) – lidera, który 
nie tylko animuje społeczność ale przede 
wszystkim stanowi wsparcie informa-
cyjne zarówno dla mieszkańców, grup, 
NGO i wzajemnie komunikuje te grupy.

Poszczególne bloki tematyczne były 
prowadzone przez pracowników Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kielcach (Monika Krzysztofek, Pauli-
na Gnatowska, Elżbieta Nobis, Agniesz-
ka Stróżyk), Aleksandrę Skonieczną z 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłusz-
czu, Izabelę Drzazgę - Koordynatora OSL 
w OPS Kobyłka oraz Monikę Makowiec-
ką ze Stowarzyszenia Centrum Wspiera-
nia Aktywności Lokalnej CAL.

- Cieszy mnie, że takie inicjatywy mają 
miejsce w Kobyłce. Model, w którym po-
moc społeczna koncentruje się głównie 
na finansowym wsparciu osób, znajdu-
jących w trudnej sytuacji życiowej nie 
przynosi takich rezultatów, jak połącze-
nie takiego wsparcia z równoczesnym 
aktywizowaniem i zachęcaniem do bra-
nia sprawy w swoje ręce. Takie działa-
nia, pomagające osobom wykluczonym 
na nowo włączyć się do życia społeczne-
go powinny być prowadzone równocze-
śnie ze wsparciem rzeczowym lub finan-

sowym – mówi Katarzyna Rostek, wice-
burmistrz Miasta Kobyłka.

Wymiana doświadczeń, dzielenie się 
wiedzą i pomysłami jest ważne szczegól-
nie w czasie, kiedy wzrastają potrzeby in-
tegrowania mieszkańców i przeciwdzia-

łania zwiększającej się liczbie problemów 
społecznych m.in spowodowanych też 
trwającą pandemią. Termin spotkania 
zbiegł się z obchodami Dnia pracowni-
ka socjalnego, zawodu który codziennie 
wymaga zaangażowania, niesie wyzwa-

nia ale także przynosi satysfakcję. Dla-
tego też ważnym jest, aby dzięki takim 
spotkaniom wzmacniać kadrę i poprzez 
wzajemne doświadczenia uczyć się no-
wych narzędzi pracy z lokalną społecz-
nością.

Do Urszuli Zych, sołtys Lipinek do-
tarła ogromna fala ludzkiego dobra i 
życzliwości. Za swoją pracę i oddanie 
otrzymała piękne podziękowania od 
mieszkańców gminy Wołomin - miesz-
kańcy swoimi głosami zagwarantowa-
li pani Uli pierwsze miejsce na szcze-
blu wojewódzkim w plebiscycie Sołtys 
Roku organizowanym przez Polska Ti-
mes!

Sołtys Lipinek 
uhonorowana!

Stypendia dla ząbkowskiej 
młodzieży

Zielonkowskie korty
Wiadomo jak wspaniałą, pomocną i 

oddaną swojej społeczności osobą jest 
pani Ula. Teraz wie to całe województwo 
- Urszula Zych może tytułować się Soł-
tysem Roku Województwa Mazowiec-
kiego!

Pani Ula to prawdziwy lider swojej 
społeczności. Osoba z autorytetem i po-
zytywną energią. Doskonale zna lokal-
ne wyzwania, zabiega o dobro wspólne, a 
jednocześnie zachęca innych mieszkań-
ców do aktywności.

22 listopada odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów i dyplomów dla uzdol-
nionej młodzieży z Ząbek uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych za wybit-
ne osiągnięcia w nauce i działalności artystycznej w roku szkolnym 2020/2021.

Zielonka rozpoczęła realizację II etapu rewitalizacji Miejskiego Parku Dębinki, 
czyli przeniesienie kortów tenisowych, a już może podzielić się z informacją o za-
kończeniu tego zadania. 

W tym roku nagrodzeni zostali: He-
lena Wałachowska, Karolina Chylińska, 
Alicja Barbachowska, Karol Jakubowski, 
Mikołaj Dziok, Franciszek Sobota i Łu-
kasz Łopacki.

Dyplomy wręczyła  burmistrz Mia-
sta Ząbki - Małgorzata Zyśk. W spotka-

niu uczestniczyły również radna Miasta 
Ząbki Marzena Toton- przewodniczą-
ca Komisji Stypendialnej oraz Agniesz-
ka Przywózka, główny specjalista Refe-
ratu Oświaty i Polityki Społecznej Urzę-
du Miasta Ząbki- członek Komisji Sty-
pendialnej.

W nowym sezonie wiosenno-letnim będzie można trenować już na nowym obiek-
cie o zdecydowanie wyższym standardzie, w nowej lokalizacji, tj. na terenie Ośrodka 
Kultury i Sportu (z wejściem od strony ulicy Dziennikarskiej).
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z 
późn.zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), po podjęciu przez 
Radę Miasta Marki uchwały Nr XI/121/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/453/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 roku, za-
wiadamiam o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko bę-
dzie dostępny bezpośrednio do wglądu w budynku Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 w godzinach pracy urzędu (po-
niedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00  tel. kontaktowy (22) 113 94 76 i (22) 129 11 84) oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Miasta Marki – bip.marki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia, gdzie można również zapoznać 
się z jego treścią.

Dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 17.00. Z powodu stanu pande-
mii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, dyskusja publiczna będzie prowadzona w formie on-line na platformie Microsoft Teams. 

Zgłoszenia do udziału w dyskusji publicznej można przesyłać na adres poczty elektronicznej agnieszka.torsz@marki.pl, najpóźniej w dniu po-
przedzającym termin dyskusji publicznej. Dokonując zgłoszenia należy podać nazwę planu, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz datę dys-
kusji.

Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej zostały obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki: bip.mar-
ki.pl w zakładce Burmistrz – Obwieszczenia, Ogłoszenia pod obwieszczeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, art. 8c i 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 
741 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Kancelarii Urzędu, na adres Urząd Miasta Marki, Wy-

dział Planowania Przestrzennego, 05-270 Marki Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
• w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufa-

nym albo podpisem osobistym lub na adres e-mail Wydziału Planowania Przestrzennego,
• ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl, marcin.lachowski@marki.pl,
• podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obra-

zu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.
Termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach upływa w dniu 

31 stycznia 2022 roku.
Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego nazwę i adres sie-

dziby.
Projektant planu będzie udzielał szczegółowych informacji odnośnie przyjętych rozwiązań planistycznych w czasie dyżuru telefo-

nicznego, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 pod numerem telefonu 22 870 42 62 wew. 203.
Informacja o dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Markach, 

odbędzie się w formie on-line na platformie Microsoft Teams w terminie podanym wyżej w obwieszczeniu.
Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon, które działają na platformie Micro-

soft Teams.
Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres: agnieszka.torsz@marki.pl.
W tytule zgłoszenia udziału w dyskusji wskaż nazwę planu miejscowego, oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, a następnie prze-

ślij zgłoszenie e-mailem na wskazany adres najpóźniej w dniu poprzedzającym dyskusję publiczną. Link do spotkania oraz instrukcję 
prześlemy w e-mailu zwrotnym.

WAŻNE: Sprawdź wcześniej, jak działa Microsoft Teams i przetestuj działanie aplikacji pod adresem https:// Microsoft Teams /test.
Czym jest dyskusja publiczna on-line?
Tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 reguluje możliwość 

zabierania głosu, zadawania pytań i składania formalnych uwag, w czasie konsultacji projektów planów miejscowych lub projektów zmiany pla-
nów miejscowych podczas dyskusji publicznych organizowanych on-line. 

Dyskusja ma umożliwić czynny udział mieszkańców, osób zainteresowanych oraz tych, którzy mają interes prawny nad przyjętymi rozwiąza-
niami w przedstawionym projekcie zmiany planu.

Dotychczas dyskusje publiczne były organizowane w sposób tradycyjny w formie spotkania w Sali Obrad Urzędu Miasta Marki. Ze wzglę-
du na sytuację związaną z pandemią COVID-19, dyskusja publiczna odbędzie się za pomocą narzędzi internetowych, poprzez aplikację Micro-
soft Teams.

WAŻNE: Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawa-
nia swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

Czym są uwagi do projektu planu?
To formalne zgłoszenie uwag do projektu planu miejscowego w formie wskazanej w obwieszczeniu. Uwagi rozpatruje Burmistrz w formie Za-

rządzenia.
Nadal możesz złożyć uwagi w tradycyjnej, pisemnej formie i przekazać drogą pocztową lub osobiście, a także za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem platformy ePUAP. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając e-mail na jeden z podanych adresów e-
mailowych Wydziału Planowania Przestrzennego: ewa.wielgolaska@marki.pl; agnieszka.torsz@marki.pl; marcin.lachowski@marki.pl; 

WAŻNE: Jeśli będziesz brał udział w dyskusji publicznej on-line, uwagę formalną w trakcie dyskusji publicznej możesz zgłosić przez zabranie 
głosu lub poprzez czat w aplikacji Microsoft Teams, podając swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu jego na-
zwę i adres siedziby. Formalne uwagi można również wnosić w pozostałych formach wskazanych w obwieszczeniu do dnia 31 stycz-
nia 2022 roku.

Uwaga formalna zostanie rozpatrzona przez Burmistrza Miasta Marki, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji pu-
blicznej.

Ponadto wykonując obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych informuję, że:
• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki,
• dane kontaktowe do inspektora ochrony danych e-mail:iod@marki.pl,
• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 pkt 11, w związku z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym oraz z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego za-
kresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz.1587) – realizacja partycypacji społecz-
nej w procesie planistycznym,

• podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

• składający wniosek ma prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• podane dane osobowe mogą być udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego,

• podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do Archiwum Zakładowe-
go, jako dokumenty kategorii „A”,

• składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MARKI

o wyłożeniu po raz drugi do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Słoneczna” w Markach w dniach od 13 grudnia 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku.

XIII Bieg Niepodległości 
w Ząbkach

Blisko 300 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie XIII Biegu Niepod-
ległości w Ząbkach, aby upamiętnić 103. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Medale wszystkim zawodnikom kończącym bieg wręczali Małgorza-
ta Zyśk - burmistrz Miasta Ząbki oraz  Artur Lewandowski - komendant Straży 
Miejskiej w Ząbkach.

Jako pierwsi o godzinie 13.00 na star-
cie pojawili się  „Mali Patrioci” - dziew-
czynki i chłopcy  urodzeni w latach 2018 
– 2015. Kategoria ta rywalizowała na dy-
stansie 350 metrów. 

Kolejną kategorią wiekową, były 
„Orły”. Start biegu na dystansie 500 m 
nastąpił o godzinie 13.15. Była to katego-
ria dziewcząt i chłopców urodzonych w 
latach 2014 – 2012. 

Po następnym kwadransie na li-
nii startu pojawili się „Biało -czerwo-
ni”, młodzież urodzona w latach 2011 
– 2009, która miała do pokonania trasę 
długości 1000 metrów. 

O godzinie 13.45 nastąpił start katego-
rii wiekowej „Rodacy” 2008-2006 na dy-
stansie 2,5 km.

Następnie zaproszono zgłoszonych za-
wodników do udziału w biegu w katego-

rii OPEN na dystansie 5 kilometrów. 
Na dystansie 5 km pobiegły także dwie 

najstarsze kategorie wiekowe, „Niepod-
legli”, dla osób 40+ i „Husaria” dla uczest-
ników 50+.

XIII Bieg Niepodległości ukończyło 
niemal 300 osób, z których każda otrzy-
mała pamiątkowy medal.  Po zakończe-
niu rywalizacji we wszystkich katego-
riach, najlepsza trójka w każdej grupie 
wiekowej z podziałem na kobiety i męż-
czyzn  otrzymała pamiątkowe puchary 
oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wrę-
czali: poseł na Sejm Dariusz Olszew-
ski, burmistrz Miasta Ząbki Małgorza-
ta Zyśk, radny powiatu wołomińskiego 
Grzegorz Siwek, przedstawiciel sponso-
ra PGNiG Artur Murawski, komendant 
Straży Miejskiej w Ząbkach Artur Le-
wandowski oraz dyrektor MOSiR Jacek 
Romańczuk. 

Marta Bańkowska z Marek zdobyła 
trzy medale Mistrzostw Europy

W Belgii rozgrywane były Mistrzo-
stwa Europy kobiet do lat 26. Uczestni-
czyła w nich Marta Bańkowska zawod-
niczka UKS Struga, czyli kuźni talen-
tów warcabowych.

Udział w nich wzięli przedstawiciele 
gminy Radzymin: burmistrz Radzymi-
na Krzysztof Chaciński, zastępca burmi-
strza Krzysztof Dobrzyniecki, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Elżbieta Dar-
ka,  wiceprzewodniczący Wiesław So-
larz, radni miejscy i pracownicy urzędu. 
Nie zabrakło obecności druhów z radzy-
mińskich jednostek pożarniczych oraz 
mieszkańców i gości. Obchody 10-lecia 
OSP w Nadmie uświetnił występ Radzy-
mińskiej Orkiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Jakuba Pietruchy.




